
Loại bỏ rắc rối 
trong quy trình 
sửa xe.
Để bạn có thể an tâm sống.

Sau đây là những dịch 
vụ được cung cấp.

Schmick Scratch & Dent Assist là giải pháp lớn nhất, tiết 
kiệm chi phí và tiện lợi nhất ở Úc để sửa chữa những vết 
trầy xước và lõm nhỏ trên xe cơ giới. 

Chúng tôi tuyển dụng các thợ lành nghề và sử dụng công nghệ Small Accident Repair 
Technology để bạn có thể an tâm khi biết rằng xe của bạn được chăm sóc hoàn hảo.

Các Trường Hợp 
Loại Trừ Chính

Đăng ký thành viên & bạn 
sẽ được sửa chữa với

Mâm hợp kim chrome và có độ bóng cao  ·  Phụ tùng thay thế  ·  Hư hỏng cấu trúc  ·  Lõm style line  ·  Các bộ phận plastic có đường nét không sơn  ·  Hư 
hỏng trên xe của bạn trước khi tham gia Schmick  ·  Trầy xước sâu trên mui, nắp đậy, cửa hậu và cốp.

Chỉ $50 mỗi lần*

 » Quy trình yêu cầu sửa chữa dễ dàng

 » Kỹ thuật viên lành nghề

 » Không mất xe

 » Số sửa chữa nhỏ không giới hạn

 » Tối đa hóa giá trị sử dụng

 » Bảo hành trọn đời có giới hạn đối 

với các công tác sửa chữa#

* Phí sửa chữa cho một lần sửa chữa tại thời điểm in. Có thể thay đổi. Tham khảo schmickclub.com để biết phí sửa chữa tại thời điểm yêu cầu sửa chữa.
# Vui lòng tham khảo Các Điều Khoản & Điều Kiện của Schmick Scratch & Dent Assist để biết chi tiết đầy đủ (bao gồm các giới 
hạn kích thước sửa chữa và các trường hợp loại trừ) có tại schmickclub.com. Schmick cung cấp dịch vụ sửa chữa nhỏ với một 

khoản phí sửa chữa thấp cho các thành viên của họ. Tư cách thành viên không thay thế bất kỳ loại bảo hiểm xe cơ giới nào.

Trầy Xước 
Dàn Áo 
Plastic

Trầy Xước Vỏ 
Gương

Xử Lý Vệ Sinh Nội Thất Rách Da  
& Vinyl Nội Thất

Vết Ố 
& Trầy Xước Bề Mặt

Lõm Do Áp Lực

Mẻ Kính Chắn Gió

Vết trầy từ 
đá vụn

Thanh Chắn 
Trầy Xước

Trầy Xước Mâm 
Hợp Kim

Vết Trầy Sâu Trên 
Tấm Đứng
Lên đến 60mm

Lên đến 60mm

Lên đến 500mm

Lên đến 30 lần dặm 
sửa thẩm mỹ

Không giới hạn kích thước

Áp dụng cho lên đến 4 tấm

Lên đến 80mm

1 vết mẻ dăm lên đến 20mm 
(5mm ở Khu Vực Quan Trọng)

Lên đến 500mm

Không giới hạn kích thước

Thành Viên Platinum Plus



Các kỹ thuật viên lưu động có chuyên môn cao sẽ đến một 
địa điểm phù hợp vào ngày và giờ phù hợp với bạn.

Ứng dụng di động dễ sử dụng, giúp cho quy trình yêu cầu 
sửa chữa được dễ dàng và suôn sẻ, không cần phải sắp xếp 
báo giá hay gọi điện.

 » Không ảnh hưởng đến bảo hiểm xe của bạn

 » Không tăng phí bảo hiểm hàng năm vì các yêu cầu bảo 
hiểm nhỏ

 » Không có thêm phí thuê xe - chúng tôi sẽ hoàn tất trong 
vài giờ

 » Không mất giá trị thương mại - do các vết lõm và trầy 
xước khó coi gây ra trong quá trình đi lại hàng ngày

Sử dụng tư cách 
thành viên của bạn 
hiệu quả nhất.

Sự thuận tiện

Tiết Kiệm Tiền

An tâm

Chúng tôi là lựa chọn "xanh hơn"

Đậu xe ở bất kỳ đâu cũng được... không phải lo người ta bất 
cẩn mở cửa xe, hay va xe đẩy vào chiếc xe mới toanh của 
bạn.

Các hướng dẫn sửa chữa rõ ràng và chính xác - bạn biết tư 
cách thành viên của bạn được hưởng quyền lợi gì, không có 
các chi phí sửa chữa bất ngờ. Hầu hết các trường hợp sửa 
chữa chỉ tốn $50 với lựa chọn sửa chữa giảm giá đối với hư 
hỏng nằm ngoài các hướng dẫn. Bảo hành có giới hạn suốt 
đời cho tất cả các trường hợp sửa chữa trong thời gian sở 
hữu xe.#

Các kỹ thuật viên lành nghề, thân thiện, làm việc theo các tiêu 
chuẩn chính xác của chúng tôi, sử dụng công nghệ khớp sơn 
vi tính hóa.

Các kỹ thuật truyền thống mà các xưởng sửa xe sử dụng để 
sơn và trám các khu vực lớn để ngụy trang những chỗ sửa 
chữa nhỏ sử dụng lượng sơn và vật liệu lớn hơn và dựa vào 
các hệ thống sử dụng nhiều năng lượng hơn so với công 
nghệ mới, tiên tiến, mà Schmick sử dụng.

1. Tải ứng dụng Schmick miễn phí xuống từ Apple hoặc Google Play store

2. Nhập chi tiết thành viên

3. Chụp hình chỗ hư hỏng

4. Gửi yêu cầu sửa chữa

5. Nhân viên thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp sửa chữa

Yêu cầu sửa chữa trong vài giây dùng ứng dụng dành riêng cho 
thành viên của chúng tôi cho cả Android & Apple.

* Phí sửa chữa cho một lần sửa chữa tại thời điểm in. Có thể thay đổi.

Quy trình đăng ký 
sửa xe dễ dàng.
Ứng dụng dành riêng 
cho thành viên.

Các thành viên của chúng tôi có thể 
tiết kiệm tiền bằng nhiều cách.
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schmickclub.com 1300 567 567


